
و ضوابطعنوان رديف تأييد مدير خود اظهارياطالعات مربوط به مالك ها
تأييد امور 

اداري
تأييد مشاوره

سـنوات خـدمت1

سال ماه هفته

 مدرك تحصيلي

 رشته تحصيلي

تـأهـل3

فـرزنـد4
تعداد فرزند

تـكـفل5
تعداد تحت تكفل

پدر مادر فرزند همسر

درصد جانبازي

درصد جانبازي همسر

 اسارت به ماه 

اسارت همسر به ماه

حضور درجبهه به ماه

حضور همسر در جبهه به ماه

3 2 درجه 1 درجه درجه

بيتوته به سال

خدمت به سال

خدمت به سال 

خدمت به سال

: شماره تلفن همراه :شماره تلفن مدرسه :  منطقه / ناحيه

و روانشناسي(8 امتياز)، علوم تربيتي با كليه   رشته هاي تحصيلي مشاوره

و ساير رشته ها (2 امتياز) گرايش ها (5 امتياز)، مددكاري (4 امتياز)

مـدرك تـحصيلي  2

11
و  ، معاونت مديريت

پست هاي اداري
هر سال خدمت تمام وقت در پست هاي كارشناس مسئول، كارشناس مشاوره، 

و مددكار مركز مشاوره استان (4 امتياز)، كارشناس مشاوره  رئيس، روانشناس

ناحيه/ منطقه (2 امتياز)، ساير پست هاي اداري (1 امتياز)

هـر سال اشتغـال در پست هـاي مدير، مدير آموزگار، معاون، معاون آموزگار در 

دوره هاي تحصيلي، مدارس عادي (2 امتياز)، شبانه روزي (3 امتياز)

و همسر) با ارائه مدارك  (پدر، مادر، فرزند ، مفقوداالثرها بستگان درجه يك شهدا

و امور ايثارگران (12 امتياز) تأييد شده از سوي بنياد شهيد

و   هر سال خدمت در مناطق محروم ( مشمول دريافت فوق العاده مناطق محروم

روستـايي / كمتر توسعه يافته/ محروميت از تـسهيالت طبق حكـم كـارگزيني

(3 امتياز)

هر 6 ساعت اشتغال به خدمت هفتگي در مدارس روستايي براساس درجه بندي 

، درجه سه (1 امتياز) ، درجه دو (75/.) روستاها درجه يك (5/. امتياز)

(به شرطي كه بومي آن روستا  هر سال بيتوته كامل در روستاي محل خدمت

و تاييد كارشناسي  نباشد) با گـواهي معلم راهـنما / مدير مدرسه / مجتمع

منطقه/ ناحيه (3 امتياز)

هر ماه اسارت آزادگان بر اساس حكم كارگزيني (1 امتياز)6

 همسران آزاده كه قبل از اسارت ازدواج نموده اند به ازاي هر سال اسارت 

همسر(1 امتياز)

و بعد از استخدام در جبهه هاي جنگ بر اساس حكم  هر ماه حضور داوطلبانه قبل

كارگزيني (2 امتياز)
ي

ـر
رگ

ـا
ـث

اي

هر درصد جانبازي بر اساس حكم كارگزيني (1 امتياز)

و فرزندان جانبازان به ازاي هر 10 درصد جانبازي  (2 امتياز)  براي همسران

 باسمه تعالي نمون برگ محاسبه امتيازات سازماندهي مشاوران مدارس استان آذربايجان شرقي - سال تحصيلي 97 - 96

/دوره اول اينجانب     ........................... فرزند  ......................... داراي كد پرسنلي  ............................. شاغل در پست    ......................... مدرسه ابتدايي

/دوره دوم متوسطه/واحد   .................................. متقاضي سازماندهي درون منطقه اي با مطالعه كامل شيوه نامه مربوط امتيازات خودرا براساس مالك  متوسطه

و مستندات الزم توسط مسئول بالفصل به كارشناسي امور اداري تحويل مي نمايم . در صورت مغايرت  و به همراه مدارك ، تكميل و ضوابط مشخص شده ها

و سازماندهي براساس آن اقدام خواهد كرد. و پرورش متبوع نسبت به اصالح امتيازات ، اداره آموزش و يا ارايه اطالعات نادرست مستندات ارايه شده

و ضوابط امتيازبندي مالكها

(به  و خدمت قابل قبول و اداري تمام وقت رسمي  براي هر سال تجربه آموزشي

، مدت مرخصي بدون و مراكز تربيت معلم استثناي دوران تحصيل در دانشـسرا

و هر هفته (0/25  )، هر ماه (1 امتياز) ، انفصال از خدمت)، ( 12 امتياز حقوق

براي خواهران فرهنگي به ازاي هرماه حضور داوطلبانه همسرشان در جبهه هاي

جنگ بعداز ازدواج (5/. امتياز)

بر اساس باالترين مدرك تحصيلي برابر حكم كارگزيني  1- ليسانس (46 امتياز) 

2- فـوق لـيسانس (54 امتياز) 3- دكتراي تخصصي/ حرفه اي (60 امتياز)

 براساس حكم كارگزيني (6 امتياز)

 به ازاي هر فرزند تحت تكفل مشمول دريافت كمك هزينه اوالد براساس حكم

كارگزيني (1 امتياز)

 اشتغال به خدمت 

و  در روستا، بيتوته

خدمت در مناطق

محروم
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و برادر صغير: هر نفر با ارائه حكم مراجع قضايي ( 1 امتياز) تكفل پدر، مادر، خواهر



يادآوري

سال

سال

سال

تقديرنامه13

سطح تعداد

14

كسب رتبه هاي

و  ، استاني منطقه اي

كشوري

موضوع سطح رتبه

سطح تعداد

سطح تعداد 

سطح تعداد

16
دوره هاي آموزشي

ضمن خدمت

تخصصي عمومي 

امتياز ارزيابي ساالنه18
سال امتياز سال امتياز 

ساعت غيبت 

تعداد منطقه استان 

راي هيأت

به ازاي هرسال سرگروه آموزشي مشاوره استان (3 امتياز)، عضو گروه آموزشي 

مشاوره ناحيه/ منطقه (2 امتياز)

و نام خانوادگي متقاضي امضا  نام

عضويت در گروه 

 ، ، مراكز آموزشي

و  هسته هاي مشاوره

مشاور مدرسه

و هر شش  براساس گواهي صادره به ازاي هر شش ساعت تخصصي ( 1 امتياز)

ساعت عمومي (5/. امتياز)

به ازاي هر سال اشتغال در پست مشاور مدرسه (3 امتياز)

/ناحيه (1  : منطقه هر مورد تدريس در كارگاه هاي آموزشي با ارائه گواهي از اداره

امتياز) استان (2 امتياز)

ـ  و چاپ در مجالت با درجه علمي هر مورد تأليف كتاب (4 امتياز)، تأليف مقاله

ـ ترويجي هر مورد (2 امتياز)، و علمي پژوهشي

هر مورد شركت در كارگاه هاي آموزشي كه منجر به صدور گواهي ضمن خدمت نشود؛ 

و سمينارهاي علمي مرتبط با رشته شغلي با ارائه گواهي از مرجع برگزار كننده :  همايش

ـ منطقه اي (5/. امتياز) (ا امتياز) كشوري (2 امتياز) استاني

و نام خانوادگي كارشناس مشاوره امضاء نام و نام خانوادگي مدير امضا  و نام خانوادگي كارشناس امور اداري امضا نام  نام

و ...)، (آزمون آنالين تخصصي مشاوران، طراحي برشور رتبه هاي اول تا سوم مسابقات

پ ژوهي،  )، جشنواره الگوهاي تدريس/ مديريت، درس پ ژوهي برنامه معلم پژوهنده ( اقدام

و كارمند نمونه  /توليد محتواي الكترونيكي، مدير، معاون، معلم جشنواره فناوري اطالعات

با ارايه گواهي از مرجع برگزاركننده : ناحيه/منطقه (2 امتياز)، استاني (3 امتياز)، كشوري 

"توضيح: در هر سال تحصيلي، هر فرد از امتياز باالترين مرحله برخوردار  (4 امتياز)

خواهد شد"
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و 18 در سه سال منتهي به سازماندهي محاسبه مي شود) ( امتياز بند هاي 12 تا  19 به جز بند 17

و هسته هـاي مشاوره ناحيه/ منطقه   بـه ازاي هـر سـال عضو تخـصصي مراكز

(2 امتياز)

و  ـ معاونين وزير، روساي سـازمان ـ وزيـر (5 امتياز) رئيس جمهور (6 امتياز)

ـ  و دفاتر وزارت (3 امتياز) ـ مديركل استان، اداره كل مركز وزارت (4 امتياز)

و روساي ناحيه، منطقه (1 امتياز) معاونين مديركل

مجموع امتياز 

كـسـر امتـياز  19

به ميزان امتياز بيشتر از 85 (2 سال منتهي به سازماندهي)

هر 6 ساعت غيبت غيرموجه منجر به كسر حقوق (1 امتياز) 

ـ استان (3 امتياز) هر مورد توصيه كتبي منطقه/ناحيه (2 امتياز)

 به ازاي آراي صادره از هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري : هر اخطار 

ـ هر توبيخ كتبي با درج در كتبي بدون درج درپرونده استخدامي (2 امتياز)

ـ هر مورد انفصال  ـ هر مورد كسر حقوق (4 امتياز) پرونده استخدامي (3 امتياز)

موقت از خدمت (5 امتياز)
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شركت / تدريس 

دركارگاههاي 

آموزشي، شركت در 

و سمينارهاي  همايش

علمي، تأليف كتاب، 

تأليف يا ارائه مقاله

و سمينارهاي علمي در سطح كشوري (2 امتياز)،  ارائه مقاله در همايـش ها

و منطقه اي (5/. امتياز) استاني (1 امتياز)

و توجه به نـشست هاي مشـاوره اي  شـركت منظم در جـلسـات ماهانه مشاوره

(1 امتياز)

 ارزيابي كارشناس 

 مشاوره

(سالتحصيلي جاري)
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و اهتمام به گزارش دهي در موعد  و دقيق بخشنامه هاي ارسالي اقدام به موقع

مقرر (1 امتياز)

 5،4،3،2 و نمون برگ هاي و تكميل مشخصات تكميل سامانه مشاوره: الف. ثبت

و ثبت  ب. تكميل دانش آموزان جهت صدور فرم هـدايت تـحصيلي (1 امتياز)

و جلسات بعدي مشاوره براي دانش  مكاتبات صندوق، اطالعات مراجعه اوليه

آموزان مدرسه (1 امتياز)

و معرفي مشاغل  كسب رتبه اول در فعالـيت هاي هفته بـهداشت روان (3 امتياز)

و نواحي داراي حداقل 5  "توضيح": امتياز اين بند فقط در مناطق (3 امتياز)

آموزشگاه متوسطه قابل محاسبه مي باشد.


